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Domnului Klaus Werner Iohanni 

16 noiembrie 2017 

Stimate Domnule Iohanni, 

V-am scris în aprilie în numele organizației the3million („Cele 3 milioane”), o mișcare civilă ce îi reprezintă pe cetățenii europeni 

din Regatul Unit, și în numele coaliției British in Europe („Britanici în Europa”), care reunește mai multe grupuri reprezentând 

cetățeni ai Regatului Unit din UE27. Prin acea scrisoare, i-am adresat guvernului dumneavoastră rugămintea de a se asigura că, 

în cadrul orientărilor de negociere ale UE, drepturile cetățenilor vor constitui prima prioritate și că orice acord cu privire la 

drepturile cetățenilor va avea caracter obligatoriu pentru părți, indiferent de rezultatul final al negocierilor. Am crezut că 

orientările de negociere ne protejează toate drepturile existente, dar, în prezent, se pare că mandatului i se dă o interpretare 

restrânsă, ceea ce ar însemna că multe dintre drepturile noastre actuale nu ar mai fi protejate. 

După ce v-am trimis scrisoarea din aprilie, British in Europe și the3million au urmărit îndeaproape negocierile cu privire la 

drepturile cetățenilor. După fiecare rundă de negociere, am elaborat observații detaliate și am salutat informările și consultările 

lansate de ambele părți.  

Ne aflăm acum într-o fază critică a negocierilor, în perioada premergătoare Consiliului European din decembrie, în cadrul căruia 

va trebui să se decidă dacă s-au obținut „progrese suficiente” în prima etapă a negocierilor și dacă se poate trece la a doua 

etapă. 

Deși s-a spus că se va ajunge foarte curând la un acord privind drepturile cetățenilor, the3million și British in Europe consideră că 

mai sunt obstacole fundamentale până la încheierea unui acord care să reflecte cu adevărat obiectivul declarat de ambele părți 

conform căruia „Brexit-ul nu trebuie să schimbe viața de zi cu zi a oamenilor”. Vă prezentăm mai jos foaia noastră de parcurs 

pentru a depăși aceste obstacole și a obține un acord cuprinzător cu privire la drepturile cetățenilor, care să asigure protecția 

drepturilor pe care ni le conferă acum dreptul UE. 

Realizarea unor „progrese suficiente” și delimitarea acordului sunt măsuri eficace de siguranță pentru cetățeni 

Ne preocupă îndeosebi posibilitatea ca realizarea unor „progrese suficiente” cu privire la drepturile cetățenilor să fie confirmată 

doar pentru a permite tranziția către următoarea etapă de negociere, în absența unui acord real asupra unor aspecte 

fundamentale. Într-o astfel de situație, am fi doar o monedă de schimb, în adevăratul sens al cuvântului, unele dintre drepturile 

noastre fiind cedate, de oricare dintre părți, în schimbul asigurării accesului la piețe în viitor. Niciunul dintre aspectele pe care le 

menționăm mai jos nu ar trebui amânat pentru etapa a doua, pentru că ar risca efectiv să se piardă într-o dezbatere din ce în ce 

mai aprinsă despre viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit. În plus, acordul privind drepturile cetățenilor ar trebui protejat, 

astfel încât să nu poată fi folosit ulterior ca o pârghie pentru obținerea unor beneficii colaterale. Având în vedere mersul actual 

al negocierilor, există riscul evident de a nu se ajunge la un acord cu privire la toate elementele discutate în prima etapă. 

Foaia de parcurs către un acord care să ne protejeze drepturile 

Nu s-a propus încă, în cadrul negocierilor, o soluție viabilă pentru drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit consecventă cu 

principiul cetățeniei UE. Propunerea Regatului Unit privind „statutul de rezident permanent”, în forma ei actuală, ar implica 

pierderea drepturilor conferite în prezent de dreptul UE, inclusiv a dreptului la reîntregirea familiei, precum și lipsa oricărei 

protecții împotriva unor modificări viitoare ale legislației de către guvern, posibila pierdere a acestui statut la o dată ulterioară, 

căi de atac limitate și multe alte consecințe, potențial catastrofice, pentru resortisanții UE din Regatul Unit. the3million respinge 

fără echivoc „statutul de rezident permanent” și a propus o alternativă satisfăcătoare și viabilă1, care ar trebui să fie adoptată 

de cele două părți la negocieri.  

Această propunere se delimitează de tentativa eșuată a Regatului Unit de a-i încadra pe cetățenii UE în normele Regatului Unit 

privind imigrația, cunoscute ca „ostile”. În schimb, conține un plan motivat pentru protejarea tuturor drepturilor actuale ale 

cetățenilor UE din Regatul Unit, plecând de la premisa că drepturile cetățenilor UE care trăiesc în Regatul Unit pot să fie 

protejate doar prin intermediul unui tratat între Regatul Unit și UE. Acesta ar fi aplicat ulterior în Regatul Unit prin intermediul 

unei legi privind drepturile cetățenilor după retragere (Withdrawal Citizens Rights Act), care să instituie un statut independent 

                                                 
 1 http://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 



de legea imigrației din Regatul Unit pentru acest grup specific de persoane. Această lege trebuie să aibă efect direct și să 

permită căi de atac în fața Curții de Justiție a UE (CJUE). Sprijinim întru totul solicitarea UE ca drepturile cetățenilor UE din 

Regatul Unit care intră sub incidența Acordului de retragere să fie supuse controlului jurisdicțional al CJUE pentru a asigura 

consecvența procesului decizional și pentru ca acești cetățeni să beneficieze de aceeași protecție ca cetățenii Regatului Unit din 

UE.  

Cetățeniilor britanici din UE ar trebui să li se asigure în continuare libera circulație, inclusiv dreptul de muncă la nivel 

transfrontalier, recunoașterea calificărilor profesionale și drepturile economice. Nu este suficient ca cetățenii britanici din UE 

să aibă în continuare dreptul de a locui în statul de reședință din momentul Brexit-ului, dacă nu își mențin drepturile de liberă 

circulație, acestea din urmă reprezentând un drept de natură complexă conferit de articolul 21 din TFUE. Acești cetățeni s-au 

mutat în UE, un teritoriu fără granițe interne, și n-ar trebui să fie îngrădiți acum de astfel de frontiere și cantonați într-un singur 

stat. Cei care și-au exercitat dreptul la libera circulație ar trebui să-și păstreze toate drepturile pe care le au în prezent în temeiul 

dreptului UE. Am pregătit câteva exemple care ilustrează schimbările dramatice care vor interveni în viețile unor cetățeni care 

lucrează și trăiesc în diverse țări, dacă nu se vor putea muta în alte state din UE272. 

Oferta Regatului Unit de a acorda dreptul de întoarcere valabil pe viață în schimbul liberei circulații ar trebui acceptată, întrucât 

va asigura reciprocitatea între cele două grupuri de cetățeni. Cetățenii UE din Regatul Unit vor beneficia în continuare de libera 

circulație în UE27 și ar trebui să aibă dreptul de a se întoarce în Regatul Unit păstrându-și toate drepturile actuale, chiar dacă 

părăsesc țara pentru mai mult de doi ani. Același lucru ar fi asigurat de dreptul la libera circulație al cetățenilor Regatului Unit 

din UE, acordat pe viață, astfel încât aceștia să nu își piardă toate drepturile dacă se mută pentru mai mult de doi ani (de 

exemplu, înapoi în Regatul Unit). 

Trebuie asigurate toate drepturile actuale la reîntregirea familiei în Regatul Unit. Pierderea acestui drept i-ar afecta atât pe 

cetățenii UE din Regatul Unit, împiedicându-i ca pe viitor să-și aducă alături soțul sau soția sau o rudă în vârstă care are nevoie 

de îngrijire, cât și pe cetățenii Regatului Unit din UE, care ar putea fi nevoiți să se întoarcă în Regatul Unit, după Brexit, împreună 

cu membri de familie care nu sunt cetățeni britanici. 

Copiii născuți după Brexit din părinți care intră sub incidența Acordului de retragere ar trebui să beneficieze de drepturi pe 

viață. Acceptăm ca aceste drepturi să nu poată fi transmise generațiilor următoare. 

S-a ajuns la un acord privind transferul pensiilor și al asigurărilor de sănătate. Acordul trebuie să fie extins la alte prestații pe 

care Regatul Unit propune să le excludă, în ciuda faptului că încasează impozite și contribuții sociale pentru finanțarea lor. 

Ar trebui menținut dreptul la vot al cetățenilor britanici din UE, atât la alegerile locale, cât și la cele pentru Parlamentul 

European, deoarece reprezintă un aspect esențial al dreptului de a trăi într-o țară democratică. 

În perioada premergătoare întâlnirii pe care o veți avea cu ceilalți lideri europeni la Summitul social de la Goteborg, apelăm la 

guvernul dumneavoastră să își exprime angajamentul față de drepturile sociale, politice și de muncă ale 5 milioane de cetățeni ai 

UE care și-au pus speranța în proiectul european. Contăm pe contribuția dumneavoastră pentru a se ajunge la un consens 

constructiv, în perioada de negociere rămasă până la summitul Consiliului European din decembrie, cu privire la toate aspectele 

ridicate de UE și nerezolvate încă. Așa cum spunea Jean Claude Juncker în fața Parlamentului European la 24 octombrie 2017, 

„[t]rebuie să ne asigurăm că dimensiunea socială a Europei nu rămâne doar o declarație de intenții, ci este transpusă în 

realitate”. Asigurarea drepturilor cetățenilor noștri după Brexit va contribui la acest demers. 

Pe ambele maluri ale Canalului Mânecii, cetățenii trebuie să își poate face planuri de viitor - planuri pentru educația sau 

formarea copiilor lor, pentru propria carieră sau viitorul familiei lor. În numele celor aproape 5 milioane de cetățeni ce vor fi 

afectați direct de Brexit, dintre care majoritatea nu au putut vota la referendumul din 2016, vă rugăm insistent să puneți 

oamenii mai presus de politică și să vă asigurați că drepturile ne sunt într-adevăr garantate cât mai curând posibil. 

Cu deosebită considerație, 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 
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